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PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

1.1

Tunnistetiedot
Asemakaava
Rovaniemen kaupunki
8. kaupunginosa
Mäntyvaara - Heposuo

laatijan nimi

Rovaniemen kaupunki
Elinvoimapalvelut,
kaavoitus
Timo Hätönen

yhteystiedot

Rovaniemen kaupunki
Hallituskatu 7 PL 8216
96101 Rovaniemi
puh. 016-322 8914,
0400-451 453

tekninen lautakunta
vireilletulosta ilm. päivämäärä
luonnosvaiheen kuuleminen
elinvoimalautakunta
kaupunginhallitus
julkisesti nähtävillä
kaupunginhallitus palautti asian
kaupunginhallitus
kaupunginvaltuusto

25.9.2018, § 120
12.10.2018
17.10.-30.10.201x
4.2.2020, § 13
24.2.2020, § 73
18.3.-16.4.2020
1.6.2020, § 231
x.x.2020, § xx
x.x.2020, § xx

1.2

Kaava-alueen sijainti
Kaava-alue sijoittuu 8. kaupunginosaan Mäntyvaara – Heposuo väliselle asemakaavattomalle alueelle. Tarkempi kaava-alueen sijainti on esitetty sijaintikartalla s. 3.

1.3

Kaavan nimi ja tarkoitus
Mäntyvaara – Heposuo alueen asemakaava. Alueelle on tarkoitus muodostaa
pientaloaluekokonaisuus sekä sitä tukevaa liike- ja julkista palvelurakentamista.
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Liitteet
1. Seurantalomake, s. 34
2. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, s. 36
3. ELY -keskuksen lausunto vireilletulosta, s. 40
4. ELY -keskuksen lausunto valmisteluvaiheesta, s. 41
5. Vireille ja valmisteluvaiheen vuorovaikutuslomake s. 46
6. ELY -keskuksen lausunto ehdotusvaiheessa, s. 54
7. Ehdotusvaiheen vuorovaikutuslomake, täydennetty s. 56

Selvitykset, raportit
• Maaperätutkimukset, Geo-Work Oy 20.2.-19, ote tutkimuslinjoista s.8-9
• Meluselvitys, Promethor 4.12.2018, ote raportista s. 14-15
• Rovaniemen keskustan seudun viheralueselvitys ja –suunnitelma, ote
kartasta s.7
• Maaperä, Geologian tutkimuskeskus, ote kartasta s. 9
• Pohjavesialueet Suomen ympäristökeskus, ote kartasta s. 10
• Rovaniemen liikennejärjestelmä 2030 –suunnitelma, ote kartasta s. 12
• Mäntyvaaran suljettu kaatopaikka. Elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskus, ilmoitus vuosiraportin (2015) tarkastamisesta (LAPELY/2988/2015), ote raportista s. 13
• Pohjavesialueiden suojelusuunnitelma 7.1.2020 Kolpene ja Mäntyvaara
s. 23
2

TIIVISTELMÄ

2.1

Kaavaprosessin vaiheet
Tekninen lautakunta on 25.9.2018, §:ssä 120 päättänyt saattaa vireille asemakaavan laatimisen Mäntyvaara - Heposuo väliselle asemakaavattomalle
alueelle.
Asemakaava kuulutettiin vireille Lapin Kansassa 12.10.2018 sekä kirjeillä
maanomistajille ja rajanaapureille. Asemakaavaan ja aineistoon on ollut mahdollisuus tutustua nähtävilläpidon aikana kaupungin kaavoituksessa, palvelupiste Osviitassa sekä kaupungin internet –sivuilla kaavatorilla. Osallistumis- ja
arviointisuunnitelma ja asiakirjat pidettiin nähtävillä 15.10.–29.10.2018. Mielipiteitä vireille tulon nähtävillä pidon aikana saapui yhtä lukuun ottamatta Mäntyvaaran ravi- ja moottorialueen toimijoilta. Kuulemisen aikana saapuneet mielipiteet käsitellään valmisteluvaiheen kuulemisen jälkeen elinvoimalautakunnassa ja kaupunginhallituksessa.
Asemakaava pidettiin valmisteluvaiheen kuulemista varten yleisesti nähtävillä
17.10.-30.10.2019 palvelupiste Osviitassa. Nähtävillä pidosta ilmoitettiin kuulutuksella 16.10.2019 Lapin Kansassa ja kirjeellä rajanaapureille. Asemakaavaan ja aineistoon on ollut mahdollisuus tutustua nähtävilläpidon aikana kau-
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pungin kaavoituksessa, palvelupiste Osviitassa sekä kaupungin internet –
sivuilla kaavatorilla. Mielipiteitä kuulemisen aikana saapui 2 ja yksi lausunto.
Elinvoimalautakunta ja kaupunginhallitus ovat käsitelleet saapuneet mielipiteet
ja lausunnot sekä kaava-asiaa yleisen nähtävillä pidon jälkeen.
Kaupunginhallituksen päätöksellä asemakaavaehdotus asetetaan 18.3.2020
julkisesti nähtäville 30 vuorokaudeksi palvelupiste Osviittaan. Nähtävillä pito
ilmoitetaan lehtikuulutuksella 17.3.2020 sekä kirjeellä rajanaapureille. Asemakaavaan ja aineistoon on ollut mahdollisuus tutustua nähtävilläpidon aikana
kaupungin kaavoituksessa, palvelupiste Osviitassa sekä kaupungin internet –
sivuilla kaavatorilla. Kuulemisen aikana mahdollisesti annetut muistutukset ja
lausunnot käsittelee kaupunginhallitus.
Kaupunginhallitus päätti palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi 1.6.2020 §
231.
Asemakaavan hyväksyy kaupunginhallituksen esityksestä kaupunginvaltuusto.
Kaupunginvaltuuston kaavapäätöksestä on mahdollisuus valittaa muutoksenhakuaikana Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen.

2.2

Asemakaava
Kaavalla alueelle on tarkoitus muodostaa 66 pientalojen tonttia (AO, AP ja
AR), yksi liikerakennusten (KL)- sekä yksi julkisenpalvelun- ja hallinnon tontti
(Y). Rakennusoikeus omakotitaloalueella alueella noudattaa yleisesti Länsikankaan voimassa olevan kaavan mukaista rakennusoikeutta. Myös liike- ja
julkisenhallinnon tontit vastaavat yleisesti vastaavanlaisten tonttien rakennustehokkuutta vastaavilla alueilla.
Alueelle muodostetaan myös toistaiseksi uutta viheraluetta Mäntyvaaran ja
Vennivaaran väliselle Heposuon alueelle. Mikäli tulevaisuudessa alueen moottoriurheilutoiminta siirtyy muualle, mahdollistaa se silloin nyt käsillä olevan
suunnittelualueen laajennusmahdollisuuden länteen. Kaavassa alueelle osoitetaan myös uusi kokoojakadun jatke Mäntyvaarantielle saakka.

2.3

Asemakaavan toteuttaminen
Kun alueen asemakaava on hyväksytty ja kuulutettu lainvoimaiseksi on alueelle suoritettava tonttijakojen laatimiset sekä lohkomistoimitukset, ennen kuin
tontteja voidaan jakaa rakentajille. Rakennuslupa ja toteuttaminen tulee noudattaa asemakaavan määräyksiä.
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3

LÄHTÖKOHDAT

3.1

Selvitys suunnittelualueen oloista
Suunnittelualue on luonnontilaista rakentamatonta aluetta joka liittyy välittömästi Länsikankaan Isoaavantien itäpuolella olevaan asuinalueeseen luontevasti. Alueen eteläpuolella on Mäntyvaaran ravirata ja länsiosassa Mäntyvaaran moottoriurheilukeskus. Pohjoisosa käsittää suurimmaksi osaksi Heposuon
aluetta.

3.1.1

Alueen yleiskuvaus
Suunnittelualue on korkeussuhteiltaan sekä pinnanmuodoiltaan melko tasaista
aluetta. Alue sijoittuu lähelle Mäntyvaaran ravirataa sekä moottoriurheilukeskittymää (moottorikelkka-, motocross- ja mikroautoradat). Alueen koillisosassa
on vanha käytöstä poistettu Mäntyvaaran kaatopaikka. Kaatopaikka on kapseloitu ja siitä saatavaa kaasua johdetaan Hillerintien lämpökeskukseen poltettavaksi lämpöenergiaa varten.

3.1.2

Luonnonympäristö
Maisemarakenne, maisemakuva, luonnonolot
Maaperältään alue on jonkin verran kosteaa, mutta rakennettavuudeltaan
yleiskuvaa parempaa Geologisen tutkimuskeskuksen ja alueelle laadittujen
maaperätutkimusten perusteella.

Maastonmuodot
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Kasvillisuus
Luontotyypiltään alue on havupuuvaltaista, mutta jonkin verran kitukasvuista.
Aluskasvillisuus alueella on pääsääntöisesti rahkasammalta.

Maaperä
Alueen pohjanolosuhteista on suoritettu maaperätutkimuksia maaperäluotauksilla, joiden tulokset on esitetty 20.2.2019 Geo-Worki Oy:n raportissa. Tulosten osalta on pyydetty kommentit Napapiirin vedeltä.
Tutkimuslinjat Länsikangas – Heposuo kaava-alueella, Geo-Work Oy

9

Maaperäkartta, Geologinen tutkimuskeskus
Maaperäkartan mukaan alueen pohjamaa käsittää enimmäkseen hiekkamoreenia.
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Vesistöt ja vesitalous
Kaava-alue kuuluu alueen pohjoisosassa olevaan Myllyojan valumaalueeseen sekä eteläosassa lähelle Mäntyvaaran pohjavesialuetta, mutta ei
pohjavesialuerajan sisäpuolelle.
Vesiolosuhteet

Kartta Mäntyvaaran pohjavesialueesta aluerajoineen (Pohjavesialueet Suomen ympäristökeskus, paikkatietoikkuna). Sisempi alue on pohjavesialuetta ja
ulompi valuma-aluetta.
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Pienilmasto
Rovaniemen terminen kasvukausi kestää noin 130 vuorokautta. Vallitsevat
tuulet puhaltavat lokakuusta helmikuulle lounaasta ja maalis-toukokuussa
pohjoisesta. Suunnittelualue on Korkalovaaran länsirinteen kainalossa, mutta
sijoittuu kuitenkin alavalle alueelle, jossa lämpötilaerot eri vuorokauden aikana
ovat isoja.

Ilmasto-olot

3.1.3

Rakennettu ympäristö
Väestön rakenne ja kehitys kaava-alueella
Väestöä Karinrakan tilastoalueella oli vuoden 2013 tilaston mukaan noin 6166
henkilöä.
Kaupunkikuva
Suunnittelualueen ympäristö on suhteellisen tasaista, josta näkymät avautuvat
eripuolille. Karinrakka vesitorneineen sekä Vennivaara hallitsee pääsääntöisesti alueen maisemakuvaa.
Palvelut, työpaikat ja elinkeinotoiminta
Lähimmät palvelut ovat sijoittuneet Hillerintielle. Palvelut ja työpaikat alueella
käsittävät kaupan alaa. Muut palvelut mm. postipalvelut, kappeli, polttoaineen
jakelupiste, tarha jne. ovat sijoittuneet Korkalovaaran laelle noin 2 km:n päähän alueelta itään.
Virkistys
Suunnittelualue liittyy välittömästi virkistysalueverkostoon jonne on toteutettu
hiihto- ja kuntopolkuja sekä opastein merkittyjä luontopolkuja laavuineen. Alueelle on sijoitettu myös moottorikellaväyliä.
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Kuvassa Korkalovaaran
luontopolun laavu.

Liikenne ja siihen liittyvät toteutuneet suunnitelmat
Suunnittelualue liittyy jouhevasti alueen kokoojakatuverkostoon. Alueelta on
hyvät liikenneyhteydet niin joukko- kuin kevyenliikenteen osalta. Liikenneyhteys Vennivaaran asuinalueelle on avattu 29.8.2019.
Rovaniemen kaupunki ja Lapin ELY-keskus käynnistivät Rovaniemen liikennejärjestelmätyön ohjelmoinnin syksyllä 2009. Ohjelmoinnin tuloksena käynnistettiin Rovaniemen liikennejärjestelmä 2030 -suunnitelman laatiminen. Suunnitelma määrittelee Rovaniemen liikennejärjestelmän kehittämisen vision, tavoitteet ja toimintalinjat sekä keskeisimmät kehittämistoimenpiteet. Suunnitelma
esittää myös merkittävimmät tutkimus- ja suunnitteluhankkeet sekä alustavasti
toimintatavan liikennejärjestelmätyön jatkamiselle.
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Rakennettu kulttuuriympäristö ja muinaismuistot
Suunnittelualueella ei ole kulttuuriympäristöön liittyviä suojelukohteita tai muinaismuistoja.
Tekninen huolto
Suunnittelualueelle on sijoitettu jo aiemmin Napapiirin veden toimesta vesisekä viemäriverkostoa. Myös Mäntyvaarassa käytöstä poistetun kaatopaikan
kaasuputki kulkee alueen läpi Hillerintien lämpölaitokselle.
Mäntyvaaran suljettu kaatopaikka. Elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskus, ilmoitus vuosiraportin (2015) tarkastamisesta (LAPELY/2988/2015)
Ote ilmoituksesta:

Ympäristönsuojelu ja ympäristöhäiriöt
Alueella ei ole ympäristönsuojelun kannalta merkittäviä kohteita. Alueen länsiosassa on moottoriurheilukeskittymä sekä eteläpuolella ravirata. Alueelta leviää ympäristöönsä tapahtumien aikaan melua. Melun leviäminen tulee huomioida alueen kaavoituksessa alueelta laadittavalla meluselvityksellä.
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Promethor, ympäristömeluselvitys 4.12.2018
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3.1.4

Maanomistus
Suunnittelualue on kaupunginomistuksessa ja ne on merkitty maarekisteriyksikköinä kiinteistörekisteriin.
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3.2

Suunnittelutilanne

3.2.1

Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat, päätökset ja selvitykset
Yleiskaava
Alueella on voimassa oikeusvaikutteinen Rovaniemen yleiskaava 2015. Kaava
hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa 7.10.2002.
Rovaniemen yleiskaava 2015 sekä suunnittelualuetta koskevat yleiskaavamerkinnät.

Asemakaava
Suunnittelualue on asemakaavatonta aluetta.
Rakennusjärjestys
Rovaniemen kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 16.4.2007 (35 §) rakennusjärjestyksen ja tämä on tullut lainvoimaiseksi 1.6.2007.
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Pohjakartta
Alueelta on olemassa numeerinen pohjakartta, joka perustuu ilmakuvaukseen
ja täydennyskartoituksiin. Alueen pohjakartta on asetuksen n:o 1284 /
23.12.1999 mukainen ja se vastaa nykyistä olosuhdetta.
Rakennuskiellot ja suunnitteilla olevat suojelupäätökset
Kaava-alueella ei ole voimassa rakennuskieltoja, eikä suojelupäätöksiä.
4

ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET

4.1

Asemakaavan suunnittelun tarve
Lähtökohta alueen suunnittelulle on muodostunut mahdollisen uuden koulurakennuksen rakentamisen osalta, koska Vaaralammen koulun käyttö on lopetettu sisäilmaongelmien vuoksi. Nyt suunnittelun kohteena oleva alue on todettu olevan uuden koulun sijainnille optimaalinen. Tässä vaiheessa uuden
koulun sijoitus- tai rakentamispäätöstä ei kuitenkaan ole vielä tehty.
Kaavoituksella varataan alueelle varaus, mikäli koulurakennus alueelle tullaan
sijoittamaan. Mikäli koulua ei alueelle sijoiteta, voidaan aluevaraus mahdollisesti muuttaa myöhemmin tulevaisuudessa muuta tarvetta varten.

4.2

Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset
Tekninen lautakunta on 25.9.2018, §:ssä 120 päättänyt saattaa vireille 8. kaupunginosan asemakaava-alueen laajentamisen Mäntyvaara–, Heposuoalueella.

4.3

Osallistuminen ja yhteistyö

4.3.1

Osalliset
Aloite:
Rovaniemen kaupunki tekniset palvelut
Kaava-alue ja sen ympäristö:
maanomistajat, asukkaat ym. osalliset joiden toimialaa muutos koskee
Hallintokunnat:
kaupunginhallitus, (tekninen lautakunta), v.2020 elinvoimalautakunta, ympäristölautakunta
Viranomaiset:
Lapin ELY-keskus
Muut:
Alueella toimivat teleoperaattorit, 8. kaupunginosan asukasyhdistys, Rova-
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niemen Energia, Napapiirin Vesi.
Osallisten määrää lisätään tarvittaessa kaavoitusprosessin aikana.
4.3.2

Vireille tulo
Asemakaavan vireille tulo on ilmoitettu kuulutuksella Lapin Kansassa. Asemakaavaan ja asiakirjoihin on voinut tutustua nähtävilläolon aikana palvelupiste
Osviitassa, kaavoituksessa sekä kaupungin Internet-sivuilla kaavatorilla. Kaava-asiasta on lisäksi lähetetty kirjeet lähialueen maanomistajille ja vuokramiehille.

4.3.3

Osallistuminen ja vuorovaikutusmenetelmät
Vireilletulon kuulemismenettely
Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta on ollut mahdollisuus jättää suullisia
tai kirjallisia mielipiteitä siihen asti, kunnes ehdotus asemakaavaksi asetetaan
yleisesti nähtäville.
Valmisteluvaiheen kuulemismenettely
Asemakaava on pidetty valmisteluvaiheen kuulemista varten nähtävillä palvelupiste Osviitassa kaupungintalolla. Asemakaavaan ja asiakirjoihin on voinut
tutustua nähtävilläolon aikana lisäksi kaavoituksessa sekä kaupungin Internetsivuilla kaavatorilla. Valmisteluvaiheen kuulemisesta ja nähtävillä pidosta ilmoitettiin kuulutuksella Lapin Kansassa ja kirjeillä rajanaapureille. Nähtävillä
pitoaikana on ollut mahdollisuus jättää asiassa kirjallisia ja suullisia mielipiteitä. Elinvoimalautakunta ja kaupunginhallitus ovat käsitelleet asiaa yleisen nähtävillä pidon jälkeen.
Kaavaehdotuksen kuulemismenettely
Kaupunginhallituksen päätöksellä asemakaavaehdotus asetetaan julkisesti
nähtäville 30 vuorokaudeksi palvelupiste Osviittaan kaupungintalolle. Nähtävillä pito ilmoitetaan lehtikuulutuksella sekä kirjeellä rajanaapureille. Asemakaavaan ja asiakirjoihin on voinut tutustua nähtävilläolon aikana palvelupiste Osviitassa, kaavoituksessa sekä kaupungin Internet-sivuilla kaavatorilla. Asemakaavaehdotuksesta pyydetään tarvittavat lausunnot hallintokunnilta ja viranomaisilta. Nähtävillä pitoaikana on mahdollisuus jättää kaavamuutoksesta kirjallisia muistutuksia kaupungin kirjaamoon. Kuulemisen aikana annetut muistutukset ja lausunnot käsittelee kaupunginhallitus.
Kaavan hyväksyminen
Asemakaavan hyväksyy kaupunginvaltuusto.
Muutoksenhakuaika
Kaupunginvaltuuston päätöksen lainvoimaisuudesta alkaa muutoksenhakuaika jolloin on mahdollista valittaa asiasta Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen.

19

4.3.4

Viranomaisyhteistyö (MRL 66 §)
Kaavoituksen alkuvaiheessa on lähetetty tieto kaavan vireille tulosta sekä
osallistumis- ja arviointisuunnitelma Lapin ELY -keskukseen. Asemakaavan
laatimisen osalta ei ole pidetty viranomaisneuvottelua (MRL 66 § 2 mom.).
Asemakaavan ei ole todettu koskevan vaikutuksiltaan valtakunnallisia tai merkittäviä maakunnallisia asioita. Asemakaavan osalta on pyydetty ELY:n lausunto kaavan valmistelu- sekä ehdotusvaiheessa.

4.3.5

Lähtökohta-aineiston antamat tavoitteet
Mahdollisen uuden koulurakennuksen sijoituspaikka lähtökohtana
Alueen suunnittelun lähtökohdaksi on muodostunut Vaaralammen koulurakennuksen sisäilmaongelmat. Koulu on käyttökiellossa ja kaupunki miettii joko
Vaaralammen koulun korjaamista, purkamista sekä uuden rakentamista vanhaan paikkaan, tai kokonaan uuden koulun rakentamista uuteen paikkaan.
Yhdeksi paikaksi on tullut esiin Länsikankaalla Isoaavantien, Kiveliöntien sekä
Heposuontien risteysalueen länsipuolella oleva asemakaavaton alue.
Alue on todettu optimaaliseksi, kun Heposuontie on tullut toteutetukseen
vuonna 2019 jolloin Vennivaara sekä Länsikangas yhdistyivät katuverkon
osalta. Myös alueen maanomistus tukee sijoittamisasiaa, mikäli päätös asiasta tehdään. Tällöin on myös järkevää saada alueelle muodostumaan mahdollista koulua tukevaa asumista.
Tulevan uuden koulun sijoitus ja koko
Koulutuslautakunta on käsitellyt kouluasiaa joulukuussa 2019. Alustavasti uuteen kouluun tulisi noin 250 oppilasta (12 luokkaa) + eritysopetus. Uuden koulun sijaintiin lautakunta ei ota vielä kantaa, joten koulun sijoitusratkaisu jää
mahdollisesti vuodelle 2020 tai myöhemmäksi.
Yleiskaava
Asemakaavan laatiminen alueelle ei ole voimassa olevan oikeusvaikutteisen
Rovaniemen yleiskaavan 2015 mukainen ja ei siten noudata kaikilta osin kaavan ohjausvaikutusta. Yleiskaavan ohjausvaikutus on kaavan tahtotila huomioon ottaen jäänyt jälkeen kunnan aluekehityksestä. Yleiskaava on hyväksytty
Rovaniemen kaupunginvaltuustossa 18 vuotta aiemmin vuonna 2002, jolloin
kunnat eivät olleen myöskään yhdistyneet. Tilanne mm. maanomistuksen suhteen on tullut myös haasteelliseksi ja nykyisen kaupungin laajennussuunta on
mahdollista lähinnä länsipuolelle kaupunkia.
Kunnan kaavalle asettamat tavoitteet
Kaupunginvaltuuston hyväksymän kaupunkistrategian mukaan tavoitteena on
aluerakenteen eheyttäminen ja rakennetun infrastruktuurin käyttöasteen parantaminen. Myös asuntotuotannon lisäämisen tarpeet pitää huomioida kehit-
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tyvässä ja kasvavassa kaupungissa jotta riittävästä tonttitarjonnasta ei tule pulaa.
Aluerakenteen muutos on myös tarpeellista jotta eri alueet saadaan paremmin
liitettyä fyysisesti toisiinsa. Muutos parantaa liikenteellisiä olosuhteita, lyhentää ajomatkoja ja näin ollen tukee ilmastotavoitteita.
4.3.6

Prosessin aikana syntyneet tavoitteet, tavoitteiden tarkentuminen
Kaavoituksen aikana ei ole tullut esille mitään sellaista seikkaa, joka ei olisi
linjassa kaupungin aluerakenteen kehityksen osalta, vaikka alueen suunnittelu
ei kaikilta osin noudata yleiskaavan ohjausvaikutusta. Kaavoitus noudattaa
kaupungin strategiaa sekä sen tavoitteita.
Asemakaavan laadulliset tavoitteet
Asemakaavalla on toteutuessaan tarkoitus luoda edellytykset alueen korkealuokkaiseen ja laadukkaaseen toteutumiseen. Rakennusten on sopeuduttava
hyvin ympäristöönsä ja rakentamisessa on noudatettava hyvää rakennustapaa. Myös alueen muut toimijat on huomioitu mm. erilaisten selvitysten osalta,
ettei eturistiriitoja tule eri toimintojen välille.

4.4

Asemakaavaratkaisunvaikutukset sekä kuvaus
Laadittavalla asemakaavalla eheytetään yhdyskuntarakennetta, lisätään virkistyskäyttöön liittyviä alueita, parannetaan liikenneyhteyksiä, lyhennetään ajomatkoja erialueiden välille sekä parannetaan kaupungin tonttivarantoa. Myös
uuden koulun mahdollinen sijoittaminen alueelle tukee aluerakennetta sekä
sen kehitystä.

4.4.1

Kaavan suhde valtakunnallisiin alueidenkäyttötavoitteisiin
”Toimivat yhdyskunnat ja kestävä liikkuminen”
Suunnittelun kohteena oleva hanke sijoittuu keskustan reuna-alueelle Länsikankaan – Heposuon alueelle. Hankkeella on tarkoitus kehittää aluetta entisestään joka myös luo uusia toimintoja alueelle. Tiivistää ja aktivoida jo olevaa
aluetta entisestään jonne on toteutettu myös uusia liikenteen väyliä aina Vennivaaran asuinalueelle saakka. Myös Ylikylän alue tulee paremmin saavutettavuuden piiriin.
”Tehokas liikennejärjestelmä”
Hanke tiivistää Länsikankaan asuinaluetta ja yhdistää paremmin eri kaupunginosat toisiinsa. Alueelta on hyvät yhteydet eri liikennemuodoilla joka puolelle
kaupunkia. Hanke sopii hyvin yhteen myös Rovaniemen liikennejärjestelmäsuunnitelman kanssa. Hanke luo siten myös luonnollisen rakenteellisen jatkumon muihin kaupunginosiin nähden sekä lyhentää ajomatkoja eri alueiden
välillä.
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”terveellinen ja turvallinen elinympäristö”
Suunnittelu on ottanut huomioon alueen länsipuolella olevat moottoriurheilualueet. Alueen toimintojen osalta on laadittu mm. meluselvitys, jonka toimenpiteiden osalta varmistetaan, että mahdollinen ulkomelu ei aiheuta häiriötä tulevan alueen osalle. Alueen sade-/hulevesiolosuhteen huomioidaan kaavamääräyksillä sekä alueelle toteutettavan tekniikan osalta. Pohjavesialueen läheisyys on myös otettu huomioon suunnittelussa.
”Elinvoimainen luonto- ja kulttuuriympäristö”
Alueen kaavoituksessa huomioidaan myös ekologiset yhteydet alueen luonnonympäristössä. Yhteyksillä turvataan mm. eri lajistojen liikkuminen. Myös
alueella olevat luontopolut ja hiihtoladut huomioivat alueen ja sen lähiympäristön virkistystarpeet.
Yleiskaavan sisältövaatimusten huomioiminen, 39 §
Rovaniemen 2015 yleiskaava ja sen nykyinen maankäytöllinen tilanne
Koska Rovaniemen yleiskaava 2015 on ilmeisen vanhentunut ja kaavan tahtotila mennyt umpeen. Myös kuntien yhteenliittyminen vuonna 2006 on aiheuttanut, että yleiskaava ei vastaa kaikilta osin nykyistä maankäytöllistä tilannetta
tai vastaa tarpeisiin olevan ja tulevan aluekehityksen osalta. Kaupungin laajentumissuuntaa ei ko. yleiskaava tue eikä huomioi. Alueelle on myös käynnistetty yleiskaavaa varten laadittava kaavarunkotyö joka laajenee Oinaanvaaraa
kohti yhdistyen Vennivaaran asuinalueeseen.
1) Eheyttää alueen yhdyskuntarakennetta taloudellisesti liittymällä välittömästi jo olevaan ja rakennettuun yhdyskuntarakenteeseen. Liittyy alueelle jo
rakennettuun tekniikkaan.
2) Uuden alueen lähistölle on muodostunut jo aiemmin olevaa palvelurakennetta.
3) Alueelle on rakennettu uusi vesi-, jätevesi- ja hulevesijärjestelmä. Alueen
liikennejärjestelyt tulevat paranemaan entisestään, kun syksyllä 2019 avataan uusi yhteys Vennivaaran asuinalueelle. Mikäli alueelle toteutetaan
uusi koulurakennus, niin kevyen- ja joukkoliikenteen toimintaedellytykset
paranevat entisestään.
4) Alueen osalta on tehty meluun ja maaperän rakennettavuuteen liittyviä selvityksiä. Selvitykset on otettu alueen kaavoituksessa huomioon jotta mm.
alueen länsiosassa oleva moottoriurheilukeskittymä ei aiheuta häiriötä uudelle alueelle. Alueelle on kaavoitettu niin asumiseen, palveluasumiseen,
liikerakentamiseen sekä koulu-, terveys- ja sosiaalitoimen mahdollisiin tarpeisiin liittyviä käyttötarkoituksia.
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5) Mahdollistaa erilaisten rakentamispalveluita tarjoavien yritysten toimintaedellytyksiä.
6) Alueelle toteutetaan viimeistä yhdyskuntatekniikkaa. Pyritään vähentämään liikennettä toteuttamalla alueelle hyvät julkisen kevyen- ja liikenteen
kanavat.
7) Alueelle muodostetaan rakennuskortteleiden yhteyteen mahdollisimman
paljon luonnonmukaista virkistysaluetta. Pyritään toteuttamaan alueelle
mahdollisimman ympäristöönsä sopivaa rakentamista.
8) Alueen aiemmissa kaavoissa on jo lähialueelle muodostettu alueita jotka
mahdollistavat monipuolisen asukkaille tarkoitettuja virkistykseen liittyviä
alueita luonnonpolkuineen. Alueella on myös hyvin kattava hiihto- ja kuntopolkuverkosto.
4.4.2

Prosessin aikana syntyneet tavoitteet
Alueella olevien ja tulevien toimintojen yhteensovittaminen
Alueella olevat toimijat ovat esittäneen huolensa, että alueella vireillä oleva
kaavoitus tulee mahdollisesti aiheuttamaan heidän toimintaansa rajoituksia ja
jopa toimintojen lopettamista alueella. Tahotila toimintojen yhdistämisessä on,
että ne voivat jatkossa toimia myös ilman, että tuleva alueen kaavoitus tulee
toimintaa estämään.
Alueelle laaditun meluselvityksen ja siinä esitettyjen suojaustoimenpiteiden
johdosta tavoitteena on saada aikaan sellainen ratkaisu, että nykyisin alueella
oleva ravi- ja moottoriurheilukeskittymän toiminta voidaan turvata myös jatkossa. Myös tuleva asuminen pitää olla melun osalta raja-arvojen alapuolella, jotta asumisen normaalit olosuhteen voidaan taata.

4.5.2

Vaikutusten selvittäminen, arviointi ja vertailu
Vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen
Asemakaava täydentää Korkalovaaran länsipuolen yhdyskuntarakennetta ja
luo uudet mahdollisuudet liikennöintiin eri alueiden välille. Hyödyntää jo alueelle rakennettua yhdyskuntatekniikkaa.
Vaikutukset talouteen ja työllisyyteen
Kaavamuutoksella on toteutuessaan positiivinen vaikutus kuntatalouteen.
Kaavan toteutuminen edesauttaa myös työllistymistä suunnittelun ja rakentamisen eri osa-alueilla, niin kunnan, kuin yksityisen sektorin puolella.
Vaikutukset liikenteeseen
Asemakaava vaikuttaa jonkin verran alueen liikennemäärien lisääntymiseen.
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Uuden katusuunnitelman toteuttaminen parantaa alueen auto- sekä kevyenliikenteen liikenneturvallisuutta, yhteyksiä sekä lyhentää matkoja eri alueiden
välille.
Mäntyvaaran tapahtumien tulevaisuuden liikennejärjestelyt voidaan myös toteuttaa huomattavasti paremmin, kun uusi Oinaanvaaran katuyhteys alueelle
toteutuu.
Rovaniemen liikennejärjestelmä 2030 mukaisia liikenneyhteyksiä on toteutettu
ja viimeisin yhteys Länsikankaalta Vennivaaraan on avattu syksyllä 2019.
Alueen kaavoitus antaa lisäksi uudet mahdollisuudet tulevaisuuteen saada
uusia väyliä Oinaanvaaran kautta aina Vennivaaraan.
Vaikutukset ihmisten elinoloihin ja terveyteen
Mäntyvaaran käytöstä poistettu kaatopaikka
Asemakaavoituksella ei ole pysyviä vaikutuksia alueelle tai sen lähiympäristöön. Väliaikaiset vaikutuksen tulevat johtumaan lähinnä alueen toteuttamisesta johtuvien rakennustöiden osalta. Alueen luoteisosassa on käytöstä poistettu Mäntyvaaran vanha kaatopaikka. Kaatopaikka on kapseloitu ja sitä sekä
sen ympäristön vesitilanne on seurattu ja raportoitu, eikä sen ole todettu aiheuttavan mm. alapuoliselle vesistölle haittaa. Lapin ELY –keskus on valvova
viranomainen kaatopaikan osalta.
Moottoriurheilurata
Alueen länsiosaan on muodostunut ravi- ja moottoriurheilualuiden keskittymä.
Alueen toimintojen osalta on laadittu meluselvitys jonka tavoitteena on, että
tuleva kaava-alue saadaan sijoitettua ja suojattua niin, että alueella järjestettävät tapahtumat eivät aiheuta haittaa tulevan asumisen osalta.
Alueelta laaditun meluselvityksen tuloksena lähinnä mikroautoradan puoleiselle kaava-alueen osalle on tehtävä meluselvityksessä esitetty meluvalli. Myös
asuinalue on sijoitettu selvityksen liitekartan 6.1 mukaisesti vihreälle alueelle
lähimmillään 550 m:n päähän moottoriurheiluradasta. Alueelle on selvityksessä esitetty toteutettavaksi myös melueste. Meluesteen sijoitus ja esteen korkeustaso osoitetaan määräyksellä kaavakarttaan.
Vaikutukset asukkaiden määrän muutoksiin ja toimintamahdollisuuksiin
Asuntokunnan keskikokoon suhteutettuna alueen väkimäärä voi nousta kaavan myötä noin 100:llä hengellä.
Vaikutukset luontoon ja luonnonympäristöön
Asemakaava tulee pienentämään jonkin verran alueen luonnonympäristöä sekä muuttamaan maisemakuvaa enemmän kaupunkimaiseksi. Kaavoitettavan
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alueen koko suhteessa alueen luonnonympäristöön on pieni. Kaavassa huomioidaan nykyinen yleiskaava muodostamalla kaavaan runsaasti uutta virkistysaluetta. Myös alueen kosteikot on pyritty huomioimaan niin, että niitä jää
alueelle runsaasti.
Vaikutukset vesistöihin, vesitalouteen ja pohjaveteen
Alueen tekniikka toteutetaan niin, että siitä ei tule olemaan haittaa alueen tai
sen ympäristön vesiolosuhteisiin. Asemakaavan muutoksella on pyritty välttämään kosteikkoalueita ja niiden lähiympäristöä mahdollisuuksien mukaan. Tulevan alueen toteuttamisessa tulee huomioida myös alueelta muodostuvat hulevedet sekä niiden käsittely ja johtaminen. Myös alueen läheisyyteen tuleva
pohjavesialue on huomioitu pohjavesialueiden suojelusuunnitelman mukaisesti
sekä merkitty aluerajalla kaavakarttaan. Kaavamääräyksellä huomioidaan
myös, että tonteille jää reilusti istutettavaa tai muutoin vettä läpäisevää luonnontilaista aluetta.
4.5.3

Yhteenveto
Suunnittelualue on asemakaavatonta aluetta. Yleiskaavassa alue on virkistysaluetta V ja pieneltä osin urheilu- ja virkistyspalveluiden aluetta VU sekä maaja metsätalousvaltaista aluetta MU. Asemakaavan laatimisessa on otettu
huomioon erilaisia selvityksiä mm. liikenneverkon, maaperän, luonnon ja melun olosuhteiden osalta. Pohjatutkimusten osalta on pyydetty alustava arvio
Napapiirin vedeltä, joka on ilmoittanut, että alueelta saadut tulokset eivät edellytä laadittuun asemakaavaluonnokseen muutoksia.
Kaava täydentää jo olevaa aluerakennetta huomioiden riittävän virkistysaluekokonaisuuden alueiden välille. Alueen suunnittelu prosessina on edennyt
erittäin hyvin ja saatu palaute on ollut positiivista. Alueelle laadittu kaava ohjaa
myös tulevaa rakentamistapaa jolla alue saataisiin yhtenäiseksi ympäristöönsä mahdollisimman hyvin sopivaksi kokonaisuudeksi, jossa tulevat uudet
asukkaat viihtyisivät mahdollisimman hyvin.
Kaava mahdollistaa myös uusien liikenneyhteyksien muodostamisen eri alueiden välille, joka taas lyhentää ja vähentää liikenteen vaikutuksia myös muiden
kaupunginosien osalta.
Meluselvityksen mukaiset suojaustoimet taas mahdollistavat eri toimintojen
yhteensovittamisen ja niiden toimintojen jatkuvuuden alueelle. Uuden kaavan
myötä uusi katuyhteys myös parantaa tulevaisuudessa Mäntyvaaran eri tapahtumien järjestämismahdollisuuksia liikenteellisesti.

4.5.4

Asemakaavaratkaisun valinta ja perusteet
Alueelle laadittu asemakaava parantaa kaupungin tonttitarjontaa ja luo asukkaille erilaisia vaihtoehtoja rakentamiseen. Myös uusien liikenneväylien muodostaminen kaavassa parantaa liikkuvuutta ja lyhentää matkoja eri kaupunginosien välillä.
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Joukkoliikenteen suunnitteluedellytykset paranevat myös oleellisesti ja siten
saadaan kaupunkilaisille tarjota paremmat edellytykset myös käyttää sitä. Kevyen liikenteen väylästö paranee osaltaan ja matkat eripuolille kaupunkia lyhenevät. Myös mahdollisen uuden koulun sijoituspaikka on myös huomioitu,
mikäli päädytään koulu alueelle sijoittamaan. Mikäli koulua alueelle ei sijoiteta,
voidaan alue myöhemmin muuttaa johonkin muuhun käyttötarkoitukseen.
Uusi Oinaanvaarantien katuyhteys Mäntyvaarantielle parantaa myös Ravi- ja
moottoriurheilutapahtumien liikennejärjestelyjä tapahtumien osalta.
Mielipiteet, lausunnot ja esitykset sekä niiden huomioonottaminen
Vireilletulon aikana on asemakaavasta saapunut 4 mielipidettä sekä Napapiirin veden ja ELY:n lausunto.
Valmisteluvaiheen kuulemisen aikana asemakaavasta saapui 2 mielipidettä
sekä ELY:n lausunto.
Mielipiteisiin ja lausuntoihin on laadittu vuorovaikutuslomake joka saatetaan
elinvoimalautakunnan ja kaupunginhallituksen käsiteltäväksi. Vuorovaikutuslomake on kaavaselostuksen liitteenä s. 46

5

ASEMAKAAVAN KUVAUS

5.1

Kaavan rakenne

5.1.1

Mitoitus
Asemakaavoitus tulee lisäämään Länsikankaan alueen asukasmäärää. Asukkaiden ikärakenne alueella tulee todennäköisesti muodostumaan suhteellisen
nuorista perheistä. Muut mitoitukseen liittyvät paljoustiedot on esitetty selostuksen liitteenä olevassa seurantalomakkeessa.

5.1.2

Palvelut
Uusi alue tukeutuu Länsikankaan ja Korkalovaaran olevaan palvelurakenteeseen. Alueelta löytyy postipalvelut, useampi lähikauppa, kappeli, koulu, päiväkoti, bensiinin kylmäasema, apteekki, kioski ja ravintolapalveluita.

5.2

Ympäristön laatua koskevien tavoitteiden toteutuminen
Kaavan tavoitteena on eheyttää alueen kaupunkirakennetta, kaupunkikuvaa
sekä parantaa alueen yleisilmettä. Korttelialueiden sijoittaminen myös niin, että virkistysalueiden luonnonpuusto maisemoi osaltaan aluerakennetta. Alueelle on muodostettu mahdollisimman paljon uutta lähivirkistysaluetta joka mahdollistaa myös tulevan suunnittelun osalta kehittää alueen virkistysmahdollisuuksia sekä ottaa huomioon luonnon monimuotoisuuden alueella olevine
kosteikoineen.
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5.3

Aluevaraukset
Mäntyvaara – Heposuo alueen kaavoituksen lähtökohtana on ollut Länsikankaan asuinalueen laajennus, huomioiden yhteen sovittamalla jo alueella olevien toimintojen kanssa. Myös Vaaralammen koulun mahdollinen siirto uuteen
paikkaan on ollut yksi syy alueen kaavoitukselle. Samalla on ollut muodostaa
yhtenäinen virkistysalueverkoston laajentaminen joka huomioi ekologiset yhteydet ja ihmisten virkistystarpeet.

5.3.1

Korttelialueet
Asuinpientalojen korttelialueet

Perustamistapa/pohjanrakentaminen
Alueelle on tehty selvityksiä maaperästä. Pohjamaa alueella on moreenia.
Turpeen sekä muun heikosti rakennetavan maaperän paksuus vaihtelee alueella, jonka vuoksi tonttikohtainen pohjantutkimus ennen rakennuslupaa ja rakentamiseen ryhtymistä on syytä suorittaa.
Pohjavesialueen läheisyys
Vaikka kaava-alueen korttelialueet ovat pohjavesialueen ulkopuolella, tulisi
alueella suosia sellaisia lämmitysmuotoja, jotka eivät aiheuta riskiä pohjavedelle.

Liikerakennusten korttelialue

Alueelle on mahdollista toteuttaa kaupallisia palveluita uuden alueen tarpeita
varten.
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Koulu-, päiväkoti ja/tai muuta yleistä rakennusta varten varattu alue.
Perustamistavan/pohjanrakentaminen sekä rakennuspaikkojen sijoittelu Ytontilla
Alueelle on tehty selvityksiä maaperästä. Alustavien pohjatutkimustietojen perusteella on tontin takaosan käyttö syytä suunnitelma muuhun, kuin varsinaisten rakennusten sijoituspaikoiksi. Pohjamaa alueella on moreenia. Turpeen
sekä muun heikosti rakennetavan maaperän paksuus vaihtelee alueella, jonka
vuoksi tonttikohtainen pohjantutkimus ennen rakentamiseen ryhtymistä on
syytä suorittaa.
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Virkistysalueet

Virkistysalue sisältää myös kuntopolkuja sekä –latuja ja moottorikelkkailuun
osoitettuja ohjeellisia reittejä.
Maantäyttöä varten varattu alue
Alueelle kaavassa osoitetaan myös maantäyttöä varten alue (tä) jolle voidaan
sijoittaa katujen- ja talonrakennuksen yhteydessä tulevia ylijäämämassoja.
Alueen valmistuttua se muotoillaan siten, että se palvelee asukkaita talvisin
esim. pulkkamäkenä ja kesäisin frisbeegolf –alueena tai muunlaisena virkistyskäyttöön liittyvänä alueena.
Alla kartta yhdyskuntatekniikan määrittämästä maantäyttöalueesta.
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Liikennealueet
Alueelle muodostuu uusia kokooja- sekä tonttikatuja. Kokooja kaduilla saadaan katuyhteys edelleen Vennivaaran asuinalueelle sekä etelän suuntaan
Isoaavalla.

Kaava-alueelle on muodostettu myös yleinen pysäköintialue, joka toimii alueen hiihto- ja kuntopolkujen lähtöpaikkana.
Erityisalueet

Hulevedet

Pohjavesialue PV
Kaavaan on osoitettu Mäntyvaaran pohjavesialueen valuma-alueen raja. Varsinainen pohjavesialue ei sijoitu kaava-alueelle vaan jää sen eteläpuolelle.

5.4

Kaavan vaikutukset
Maankäyttö- ja rakennuslaki edellyttää, että kaava perustuu riittäviin tutkimuksiin ja selvityksiin. Alueen osalta on laadittu selvityksiä mm. liikenteen ja maaperän ja luonnon osalta.

5.4.1

Vaikutukset rakennettuun ympäristöön
Suunnittelun kohteena oleva alue on täysin rakentamatonta aluetta. Suunnittelualueen välittömään läheisyyteen on muutama vuosi aiemmin kaavoitettu
vastaavan kokoinen lähinnä pientaloja käsittävä asuinalue. Nyt suunnittelun
kohteena olevan alueen on tarkoitus täydentää jo aiempia alueita. Kaupunkikuvallisesti alue yhtenäistyy paremmaksi kokonaisuudeksi.

5.4.2

Vaikutukset luontoon ja luonnonympäristöön
Alueen kaavoitus tulee toteutuessaan muuttamaan alueen luonnonympäristöä
rakennettavien alueiden osalta. Muutoksia on pyritty lieventämään kaavoittamalla alueelle mahdollisimman paljon luonnonmukaista virkistysaluetta.
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Alueen rakennuskorttelit on myös pyritty sijoittamaan niin, että ne sijoittuvat
mahdollisimman paljon alueella olevan puuston suojiin, eikä vain näkyville
luonnonolosuhteiltaan avoimille alueille.
Vesitalouden osalta alue ei sijoitu pohjavesialueelle tai sen valuma-alueelle.
Hulevesien osalta on hyvä ottaa alueen kosteikot huomioon ja hyödyntää alueelle mahdollisesti tehtäviä painanteita ja altaita vesien imeytyksen osalta.
Alueelta ei saa johtaa vesiä niin, että alapuolisille alueille tulee niiden osalta
ongelmia.
Alueen kaavoitus huomioi yleiskaavan aluevarausta viheralueiden osalta sekä
Rovaniemen keskustan seudun viheralueselvityksen ja suunnitelman päätavoitteita. Sovittaa yhteen alueen luonnonarvojen ja ihmisten toiminnat.
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5.4.3

Muut vaikutukset
Nyt suunnitteilla oleva hanke eheyttää, tukee ja vaikuttaa monin eritavoin kunnan eri toimijoiden sekä asukkaiden elinoloihin. Monipuolistaa aluerakennetta
ja hyödyntää alueen käyttöä.

5.5

Ympäristön häiriötekijät
Kaava-alueen itäpuolella olevat kokoojakadut eivät katuliikenteen osalta aiheuta melukarttojen 1A ja 1B (sivu 31) mukaisesti suojaustoimenpiteitä. Kuitenkin normaali kaupungin katuliikenne aiheuttaa aina jonkinmoista häiriötä,
varsinkin aluetta rakennettaessa.
Liikenne aiheuttaa aina melua, tärinää ja pölyämistä. Myös alueen suunnittelussa sekä sen toteuttamisessa pyritään huomioimaan mahdolliset ongelmat
tulevalla lupakäsittelyllä jolla ongelmat saataisiin minimoitua.
Lähialueen moottoriurheilukeskuksen osalta on laadittu meluselvitys jonka
osalta tuleva asuinalue on rajattu melualueen ulkopuolella. Häiriötekijöitä alueella pyritään vähentämään liikennesuunnittelun ja sen toteuttamisen osalta
mahdollisuuksien mukaan entisestään mm. nopeusrajoituksin.
Melukartat 1A ja 1B, katuliikenne
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5.6

Kaavamerkinnät ja määräykset
Kaavamerkinnät ovat maankäyttö- ja rakennuslain mukaisia. Niiden sisältö on
kokonaisuudessaan esitetty kaavakartalla.

5.7

Nimistö
Asemakaavoituksella alueelle muodostuu uusien katujen myötä myös uutta
nimistöä sekä virkistysaluetta. Nimistö on laadittu kuvaamaan kokonaisvaltaisesti aluetta, joka on siten myös alueellisesti helppo määritellä sekä tunnistaa
myös sijaintinsa osalta.

6

ASEMAKAAVAN TOTEUTUS

6.2

Toteuttaminen ja ajoitus
Alueen toteuttaminen noudattaa yhdyskuntatekniikan katusuunnitelmien investointiohjelmien toteuttamisajankohtaa. Alustava arvio, jossa kaava-alueen
kadut toteutettaisiin kohdentuvat vuosille 2020 – 2021, jonka jälkeen rakentajat pääsisivät alueelle.
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6.3

Toteutuksen seuranta
Asemakaavan toteutusta seurataan kaupungin rakennusvalvonnan valvontamekanismeilla ja niihin toimiin liittyvillä rekistereillä sekä muilla apuvälineillä
sekä tarkastuskäynneillä.

Liitteet:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Seurantalomake, s. 34
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, s. 36
ELY -keskuksen lausunto vireilletulosta, s. 40
ELY -keskuksen lausunto valmisteluvaiheesta, s. 41
Vireille ja valmisteluvaiheen vuorovaikutuslomake s. 46
ELY -keskuksen lausunto ehdotusvaiheessa, s. 54
Ehdotusvaiheen vuorovaikutuslomake, täydennetty, s. 56

Rovaniemellä 30.9.2019, päivitetty 7.8.2020

Markku Pyhäjärvi
kaavoituspäällikkö

Timo Hätönen
kaavasuunnittelija
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Liite 1.

Asemakaavan seurantalomake

Asemakaavan seurantalomake

Asemakaavan perustiedot ja yhteenveto
698 Rovaniemi Täyttämispvm
06.02.2020
Kunta
Asemakaava 8. kaupunginosa, Mäntyvaara - Heposuo
Kaavan nimi
Hyväksymispvm
Ehdotuspvm
12.10.2018
Hyväksyjä
Vireilletulosta ilm. pvm
698 2018-10
Hyväksymispykälä
Kunnan kaavatunnus
Generoitu kaavatunnus
97,2169
97,2169
Kaava-alueen pinta-ala [ha]
Uusi asemakaavan pinta-ala [ha]
Maanalaisten tilojen pinta-ala [ha]
Asemakaavan muutoksen pinta-ala [ha]

Ranta-asemakaava

Rantaviivan pituus [km]
Omarantaiset
Ei-omarantaiset
Rakennuspaikat [lkm]
Lomarakennuspaikat [lkm] Omarantaiset
Ei-omarantaiset
Pinta-ala
[ha]

Pinta-ala
[%]

Kerrosala [km²]

Tehokkuus
[e]

Pinta-alan muut.
[ha +/-]

Kerrosalan muut. [km² +/-]

Yhteensä

97,2169

100,0

41165

0,04

97,2169

41165

A yhteensä

7,9832

8,2

19958

0,25

7,9832

19958

4,3520

4,5

19994

0,46

4,3520

19994

0,4043

0,4

1213

0,30

0,4043

1213

68,6825

70,6

68,6825

L yhteensä

5,5649

5,7

5,5649

E yhteensä

10,2300

10,5

10,2300

Aluevaraukset

P yhteensä
Y yhteensä
C yhteensä
K yhteensä
T yhteensä
V yhteensä
R yhteensä

S yhteensä
M yhteensä
W yhteensä
Maanalaiset
tilat

Pinta-ala
[ha]

Pinta-ala
[%]

Kerrosala [km²]

Pinta-alan muut.
[ha +/-]

Yhteensä

Rakennussuojelu

Suojellut rakennukset Suojeltujen rakennusten muutos
[lkm]

[k-m²]

[lkm +/-]

[k-m² +/-]

Kerrosalan muut. [km² +/-]
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Rakennussuojelu

Suojellut rakennukset Suojeltujen rakennusten muutos
[lkm]

[k-m²]

[lkm +/-]

[k-m² +/-]

Pinta-ala
[ha]

Pinta-ala
[%]

Kerrosala [km²]

Tehokkuus
[e]

Pinta-alan muut.
[ha +/-]

Kerrosalan muut. [km² +/-]

Yhteensä

97,2169

100,0

41165

0,04

97,2169

41165

A yhteensä

7,9832

8,2

19958

0,25

7,9832

19958

AO

7,3720

92,3

18430

0,25

7,3720

18430

AP-1

0,2692

3,4

673

0,25

0,2692

673

AR-2

0,3420

4,3

855

0,25

0,3420

855

Y yhteensä

4,3520

4,5

19994

0,46

4,3520

19994

Y

4,3520

100,0

19994

0,46

4,3520

19994

K yhteensä

0,4043

0,4

1213

0,30

0,4043

1213

KL

0,4043

100,0

1213

0,30

0,4043

1213

V yhteensä

68,6825

70,6

68,6825

VL

68,6825

100,0

68,6825

L yhteensä

5,5649

5,7

5,5649

Kadut

5,2779

94,8

5,2779

LP

0,2870

5,2

0,2870

E yhteensä

10,2300

10,5

10,2300

EV

10,2300

100,0

10,2300

Yhteensä

Alamerkinnät
Aluevaraukset

P yhteensä

C yhteensä

T yhteensä

R yhteensä

S yhteensä
M yhteensä
W yhteensä
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Liite 2. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
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Liite 3.

ELY –keskuksen lausunto vireilletulosta
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Liite 4.

ELY –keskuksen lausunto valmisteluvaiheesta
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Liite 5.

Vireille ja valmisteluvaiheen vuorovaikutuslomake
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Liite 6.

ELY -keskuksen lausunto ehdotusvaiheessa

55

56

Liite 7.

Ehdotusvaiheen vuorovaikutuslomake, täydennetty kaupunginhallituksen 1.6.2020 § 231 päätöksen mukaisesti
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